ENHETEN FÖR KVALITET OCH UTVECKLING
Mats Wennstig

LSVO
Sammanträdesprotokoll
2021-03-05
Ärendeförteckning
§73 Godkännande av föredragningslistan
§74 Föregående sammanträdesprotokoll
§75 Kompetensplattform – ”Kompetensförsörjning i Blekinge”
§76 VFU sjuksköterskeprogrammet BTH
§77 Samarbetsavtal praktikplatsverktyget KLIPP
§78 LSVO:s ledningssystem – Representation samverkansgrupper, Beslut?
§79 Trygg och säker utskrivning – Akuta/långsiktiga åtgärder
§80 FoU-avtal 2022 – Bilda arbetsgrupp
§81 Barnahus
§82 Samverkansavtal (barn och unga, vuxna), Samverkansavtal hälsoundersökningar barn och unga revidering
§83 Övriga frågor:
a/Omvärldsbevakning
b/Extra LSVO

Tid och plats:
Närvarande ledamöter:
Ordförande

Fredagen den 5 mars 2021 kl. 12.30 – 15.30 via Teams

Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen,
Karlshamns kommun
Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs
kommun
Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms
kommun
Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby
kommun
Thomas Svensson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Karlshamns
kommun
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun
Martin Åsman, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen,
Sölvesborgs kommun
Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun
Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen,
Ronneby kommun
Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
Elina Tyrberg, förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona
kommun
Cecilia Grefve-Lang, förvaltningschef Socialförvaltningen, Karlskrona
kommun
Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska
serviceverksamheter, Region Blekinge
Håkan Friberg, medicinsk rådgivare, Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge

Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region
Blekinge
Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge

Frånvarande:

Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen,
Karlskrona kommun
Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen,
Karlshamns kommun
Tomas Enegren, verksamhetschef Hälsohuset
Christer Borglin, planeringsstrateg Hälsovalsavdelningen, Region Blekinge

Sekreterare:

Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge

Paragrafer:

§73 - §83

Underskrifter:
……………………………………………..
Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
Ordförande

………………………………
Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
Sekreterare

2(7)

§ 73
Godkännande av föredragningslista
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

med tillägg under övriga frågor godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista

§ 74
Föregående sammanträdesprotokoll
Återkoppling protokoll 2021-02-05:
§35 LOS-utvärdering: Utvärderingen är presenterad i verksamhetsgrupp IFO/psykisk hälsa/funktionshinder
och ska följas upp vid kommande möte. Presenteras i verksamhetsgrupp äldre/somatik på måndag.
§36 Tidiga samordnade insatser barn och unga (TSI): Nanna Forsgren, Region Västerbotten, är inbjuden att
prata om ”Hälsa, lärande och trygghet” vid LSVO i april
§38 Sårcentrum i Blekinge - Återkoppling från kommunerna: Samtliga kommuner har utsett representanter.
§39 Sammanhållen strategi för välfärdsteknik/e-hälsa - Kommunernas ställningstagande: HMC har fått
besked om beslutet. Frågan angående kommunernas gemensamma funktion som e-hälsostrateg är ej
klargjord. Frågorna om sammanhållen strategi för välfärdsteknik/e-hälsa och kommunernas gemensamma
funktion som e-hälsostrateg skickas vidare till det mellankommunala forumet.

att

godkänna för 2021-02-05 upprättat sammanträdesprotokoll.

§ 75
Kompetensplattform – ”Kompetensförsörjning i Blekinge” (se även PPT)
Föredragande: Malin Faraasen
Föredragande ger en generell beskrivning kring kompetensförsörjning i länet. Den framtagna rapporten
”Kompetensförsörjning i Blekinge” har som mål att skapa samsyn kring kompetensförsörjning, etablera
rutiner och processer för bättre samverkan mellan aktörerna samt att ta fram relevant information (nuläget,
framtida behov) riktad till aktörerna. Föredragande ger även en bild av identifierade utvecklingsområden och
insatser som kan få betydelse. Sedan 2015 finns ett samverkansavtal och en arbetsgrupp som har LSVO som
styrgrupp. Några av aktörerna i avtalet har fallit bort och det finns även ett behov av att tydliggöra
styrgruppens funktion. Arbetsgruppen arbetar med gemensamma frågor och just nu är följande aktuella:
• Hur får vi fler APL-platser?
• Hur jobbar arbetsgivare med kompetensutveckling av befintlig personal
Frågan om ett vård- och omsorgscollege ska etableras i Blekinge påverkar innehållet i samverkansavtalet
varför denna fråga behöver avgöras innan en revidering av samverkansavtalet påbörjas. Det finns i dagsläget
olika syn på behovet av vård- och omsorgscollege hos länets huvudmän.
I södra sjukvårdsregionen har det skapats ett Regionalt kompetensråd. Till detta är Kjell Ivarsson och
André Jönsson, Sölvesborg kommun nominerade från Blekinge.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

frågan kring vård-och omsorgscollege tas hem och diskuteras hos respektive huvudman

att

frågan följs upp vid LSVO:s möte i juni
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§ 76
VFU sjuksköterskeprogrammet BTH (se även PPT)
Föredragande: Rebecca Welander och Jessica Ulvtorp
På uppdrag av verksamhetsgrupp äldre/somatik har föredragande sammanställt en
länsgemensam bild kring läget för VFU inom sjuksköterskeutbildningen vid BTH. Det som
framkommer är att Region Blekinge och länets fem kommuner inte kan garantera att VFUplats kan erbjudas alla studenter om BTH ökar intaget från 88 till 100 studenter per termin.
Det finns även ett behov av att i högre grad få vara delaktiga i BTH:s beslut som påverkar
VFU i verksamheterna. Vidare att det behövs ett utökat stöd utifrån verksamheternas behov
vid implementering av nya arbetssätt som exempelvis Peer Learning. Även fördelningen av
studenter mellan huvudmännen behöver ses över.
VFU-rådet, med representanter från samtliga huvudmän, hade två möten under våren 2020.
Vid dessa möten har inte alla närvarat vilket har försvårat dialogen kring de olika
frågeställningarna. Kjell Ivarsson har ett inbokat möte med Lisa Skär, prefekt vid Institutionen
för hälsa på BTH, och föreslår att även två representanter från kommunerna deltar i detta
möte.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

Kjell Ivarsson, Maria Appelskog och Annelie Kjellström möter Lisa Skär

att

frågorna i utskickat beslutsunderlag tas upp vid detta möte

§ 77
Samarbetsavtal praktikplatsverktyget KLIPP
Föredragande: Jessica Ulvtorp
Föredragande informerar om möjligheten för samtliga huvudmän att använda praktikplatsverktyget KLIPP.
Region Blekinge står för den årliga driftskostnaden för KLIPP upp till 30.000 kronor exklusive moms.
Kostnaden per år är i dagsläget 19 800 kr exklusive moms. Detta innebär att kommunerna kan använda
verktyget helt utan kostnad. De som är intresserade kan vända sig direkt till Jessica Ulvtorp för vidare
information.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 78
LSVO:s ledningssystem – Representation samverkansgrupper, Beslut?
Föredragande: Bodil Sundlöf och Mats Wennstig
Kommunerna och regionen ger en återkoppling kring representation i samverkansgrupp barn och unga
respektive vuxna.
Samverkansgrupp Barn och unga:
• IFO och funktionshinder representeras av två personer/kommun
• Elevhälsan representeras av totalt två personer från länets kommuner.
• Samordnare barnrätt och föräldraskapsstöd stryks som ordinarie ledamot och adjungeras istället vid
behov
• Representant från Hjälpmedelcenter adjungeras vid behov

4(7)

TSI skrivs in i samverkansgruppens uppdrag.
Samverkansgrupp Vuxna:
• IFO och funktionshinder representeras av två personer/kommun
• Representant från Hjälpmedelcenter och Habilitering för Vuxna adjungeras vid behov
Övrigt:
Den nya texten som beskriver lärande och social välfärd kommer att ses över ytterligare och då även lägga till
begreppet ”jämställdhet”. Frågan om tandvården ska finnas representerad, som ordinarie eller adjungerad, i
LSVO och samverkansgrupper lyfts. Kjell Ivarsson diskuterar vidare kring detta med Håkan Bergevi,
förvaltningschef för Tandvården.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

godkänna förslag till ledningssystem Samverkan Blekinge, Version 1.0

att

ledningssystemet gäller fr.o.m. 2021-04-01

att

samverkansgrupperna etableras senast 2021-05-01

att

ledningssystemet kompletteras med förslag till bilagor senast 2021-06-01

att

LSVO utvärderar ledningssystemet senast 2022-03-01

att

ledningssystemet revideras och en ny version tas fram senast 2022-06-01

§ 79
Trygg och säker utskrivning – akuta/långsiktiga åtgärder
Föredragande: Bodil Sundlöf
Eftersom läget kring utskrivningsprocessen är ansträngt lyfts ett antal perspektiv på den aktuella situationen
kring Trygg och säker utskrivning. Även Carina Ingemansson, tf verksamhetschef medicinkliniken och
Sandra Johansson, processledare LOS är med och delger sina perspektiv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blekingerutinerna följs inte alltid
Preliminärt utskrivningsdatum flyttas ofta
SIP görs ofta före hemgång istället för i hemmet
Utskrivningsklar ändras oftast pga en försämring hos patienten ex temp, ngt labb-värde etc
Det behövs ett omtag i flera delar, bli bättre på att introducera ny personal mm
Viktigt att använda avvikelser som ett underlag för förbättringsarbete
Åtgärder behövs på avdelningsnivå för att säkra upp att Blekingerutinerna och Prator används
Av vikt att SIP hemma utvecklas för att undvika återinskrivningar
”Vi har kommit av oss lite i pandemin”
Angeläget att följa upp – att utveckla statistiken
Såväl kommunerna som regionen beskriver att ett eget förbättringsarbete behöver göras

LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att
verksamhetsgrupp äldre/somatik får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan. Ett första utkast
presenteras vid extra LSVO 210310
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att
skapa en analysgrupp bestående av Kjell Ivarsson, Torill Skaar-Magnusson, Sandra
Johansson och Mats Wennstig
§ 80
FoU-avtal 2022Föredragande: Mats Wennstig
Vid LSVO 191206 beslutades att en arbetsgrupp bestående av Lars Gelander, Birgitta Ratcovich, Gunilla
Råberg, Bodil Sundlöf samt Mats Wennstig skulle ta fram ett nytt förslag till FoU-avtal för 2021 och framåt.
På grund av pandemin sköts detta arbete fram och istället blev det en förlängning av innevarande avtal till att
gälla även 2021. Förslagsvis skulle ovan nämnda arbetsgrupp nu se över FoU-avtal för 2022 och framåt.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

bordlägga frågan och ta upp denna igen vid LSVO 210409

§81
Barnahus
Föredragande: Bodil Sundlöf
Diskussioner har förts i verksamhetsgrupp IFO-psyk-funktionshinder om det finns behov,
intresse och resurser för framtida samarbete kring ett Barnahus i Blekinge. Nina Bjelke,
avdelningschef Socialförvaltningen Karlskrona kommun, fick verksamhetsgruppens uppdrag
att sammankalla representanter från länets kommuner och från Polisen för att diskutera
kommunernas fortsatta behov och önskemål om Barnahus i Blekinge. Vidare gavs regionens
representanter i verksamhetsgruppen i uppdrag att diskutera regionens fortsatta behov och
önskemål om Barnahus i Blekinge i ledningsgruppen för Nära vård.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§82
Samverkansavtal (Barn och unga, vuxna), Samverkansavtal hälsoundersökningar barn och unga Revidering
Föredragande: Bodil Sundlöf
En revidering av länsövergripande samverkansavtal 2018-2020 har påbörjats. Arbetet hålls samman av Bodil
Sundlöf men det behövs även en resursperson från kommunerna för samordning och revidering.
Revideringen beräknas vara klar till augusti 2021.
När det gäller Samverkansavtal hälsoundersökningar barn och unga hanteras denna revidering av arbetsgrupp
TSI.
Ett FoU-arbete om barns delaktighet och en nationell studie på samma område kommer att redovisas på ett
möte med LSVO senare under våren.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

§ 83
Övriga frågor
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a/ Omvärldsbevakning
Föredragande: Maria Appelskog
Föredragande ser ett behov av att tydliggöra hur vi inom ramen för LSVO:s ledningssystem/samverkan
arbetar med omvärldsbevakning. Mats Wennstig informerade om att det inom ramen för det
länsgemensamma FoU-avtalet finns ett uppdrag att ”bevaka utveckling och forskning inom gemensamma
områden”, vilket kan fylla en del av behovet av omvärldsbevakning.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

lägga informationen till protokollet

b/ Extra LSVO
Föredragande: Maria Appelskog
Föredragande lyfter frågan om behovet av att ha extra LSVO varje vecka.
LSVO:s ledningsgrupp beslutar

att

frågan om mötesintervall för extra LSVO tas upp vid extra LSVO 210310

Protokollet ska skickas till
Diariet
Ledamöter
Sammankallande i verksamhetsgrupperna
Peter Lilja
Lars Ericsson
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